Vergadering zondag 24 april
Aanwezigen: 
Konijn, Yasser, Theo, David, Alex, Sam, Julien, Blokkie, Bert, Laura, Kasper,
Maggie
Te laat:
Sarah, Robin VdB
Afwezigen:
Xeno, Vinanda
Praeses












Streepjesstand
 Nominatie positief: Yasser & Konijn → goedgekeurd
 Nominatie negatief: iedereen die op Mexicaanse dag zonder deftige reden te
laat was
 Laura, Kasper, Vinanda, David → negatief streepje
 Maggie → zet een bak, dus geen streepje
Vriendjes uitnodigen op Facebook voor alle WiNAactiviteiten!
 Konijn zijn uitnodigingen zijn constant op
 Stomme Facebook
Nieuw clublied
 Sam:
 Nog een wijziging in de tekst
 Zend tekst zo snel mogelijk door: vanavond nog
 Op de site: wijzigen → vraag het aan David
Evaluatie WiNAdag 2
 Tof, veel opkomst
 te veel brood: 0,5 pp is teveel
 Aantal ribbes goed: 1,5 pp gerekend
 Bert voelt zich gekwetst
Evaluatie Raften + Spelletjesavond
 Raften: zeer tof: mss ook een idee voor cultuuractiviteit voor volgend jaar
 Spelletjesavond
 Laura & Kasper hebben zich goed geamuseerd
 Alle spelletjes teruggebracht naar de prime
 Mss ook spelletjes van andere mensen per ongeluk mee
teruggegeven: vragen aan Sam als ge iets mist
 Aantal spelletjes over: kijk in de kelder als je uw spelletje nog niet
terug hebt
Evaluatie Alles moet kapot in ’t Mexicaans
 Overdag
 Opkomst wat aan de mindere kant:
 Wat er die dag te doen was ging misschien verloren tussen
alle andere activiteiten
 Maar op zich niet slecht
 Stier was cool
 Burrito’s waren lekker













Drank
 Desperados op → zeer populair
 Tequila op → ook wel populair (goedkoop zat)
 5 flessen Gold Strike over
Glas/leeggoed
 Staat voor de de kleine kelder en in de grote kelder
 Theo rijdt
 Alex gaat mee
 Ze spreken onderling af
Kiesvergadering
 Dinsdag 18u
 Konijn zorgt dat papieren afgedrukt zijn
 18u is deadline voor kandidatuur
 Indien kandidaat niet aanwezig kan zijn, kandidatuur op voorhand
doorsturen
 Anders: kandidaturen op de vergadering zelf
Stemming: maandag 2 mei 2016
 Van 8u15
 Tot 18u
Praesidiumactiviteit
 BBQ van FK wordt praesidiumactiviteit: daarna vat in de Point
 Blokkie regelt dinsdag op vat in de point op die datum te plaatsen
Slotactiviteit FK 09/05
 Alle 13 aanwezig
 Blokkie zeker

Vice




Evaluatie ereledenactiviteit
 Veel geld voor wat ‘t was
 Ereleden vonden het te weinig cocktails
 Afterparty in de kelder
 Twee flessen goldstrike
 Bak kasteelbier geleegd
 Wa krieks ook
 Ereleden zijn luid
Zwanezang komt eraan

Penning




Komen die financiële overzichten LAN/SDW nog in orde?
 Alex stuurt het morgen door, samen met financiën Cantus der
Wetenschappen
Lustrum
 Verschil in kassa → morgen weet Alex dat
 Makro 2 → rekening gekregen




Kost vaten: €120 per vat
Kost tap: rekening komt deze week

Feest




Evaluatie Galabal
 Wanneer kroontjes?
 Foei Laura!
 Leuke zaal
 Chille mensen
 Drankprijs zat ook zeer goed
 Diner ook zeker in orde
 Ppeningsdans is gebeurd
 Livebandje was inorde
 Goeie zaal als we korting zouden kunnen krijgen
 BILLEKIJKE VERGOEDING!!!!
 Alex betaalt dit
 Onthouden voor volgende jaren!
Shotjesavond
 Volgende week dinsdag
 Zo snel mogelijk: affiche, activiteit, evenement, forum etc
 Recepten → fix iemand via fb om te rijden naar de makro
 12u: uitslag verkiezingen

Cursus



Alles chill?
 Ja
Vast contract Standaard
 Joepie 430 euro sponsering! (0,8% op omzet) GRATIS GELD KUT
 Drie jaar bindend bij Standaard
 Vrij interessant, maar best op overgangvergadering
 Maggie laat dit weten aan de mens van de standaar
 !!! Boekskes Elektromagnetisme [Alonso & Finn]: volgend jaar zeker niet te
veel aankopen → zeker communiceren naar volgende cursuspraesides
 Verkoop ze volgend jaar nog
 Stop daarna met deze boekjes: niet voordelig voor ons

Sport




Evaluatie Sport & Animatie
 Plezant
 Vrij lage opkomst
 Leuk als idee voor individuele activiteit
 Lasertag was niet de moeite
Evaluatie IFK rugby → forfait wegens geen interesse






Evaluatie IFK: einduitslag morgen
Evaluatie 12urenloop
 Goed gedaan: vierdee plaats
 te weinig bitterballen, te veel bicky’s
 Geologen bekommeren zich om financiële kant
 Voorbereiding was niet top
 Met wat meer volk halen we misschien wel eens de top 3
Jenevervoetbal
 Gold Strike voetbal → steek het er ook tussen
 Jenever is praktisch op: ook meepakken als de feestjes naar de Makro gaan.

Cultuur






Evaluatie Pastabar
 Te veel saus! → die staat nog in de kelder
 Kaassaus is best vers
 Astrid is haar pot kwijt: zou in de kleine kelder moeten staan
Evaluatie WiNA’s Quizine
 Mooie prijstafel
 Minder opkomst dan de andere jaren
 Wat laat online
 Net voor het einde van de paasvakantie
 Valt niet zo op tussen andere activiteiten van het lustrum
 Puzzelronde werd wat moeilijk bevonden
 Goeie quiz
Evaluatie Kroegentocht
 Wijnbar
 Op maandag gaan want €5
 Was een toffe afwisseling

lT



Email problemen hotmail: let hierop volgend jaar
Strakskes kunnen weer upgeload worden

Schachtentemmer






Evaluatie Schachtenactiviteit
 Heel weinig schachten: heel spijtig
 Onprofessionele regeling van ‘t FK
Evaluatie Cantus der Wetenschappen
 ‘t Was tof
 De Waalrus was er
 Betaald aan Maxim
Evaluatie Lustrumcantus
 Niet zo een denderende opkomst








Sam was zat
Konijn had het naar zijn zin
 Hij was in zijn nopjes
 Nieuw clublied verkozen
Ontgroening
 Blokkie en Julien nemen alles mee op Konijn zijn lijstje
 Praesidium liefst iets vroeger (zoals gewoonte)
 Alex pakt potten mee om te verkopen
 Nieuw clublied na Gaudeamus Igitur
 Erna komt wat komen zal
 Sam drukt nog een paar blaadjes met de tekst af
Vlag
 Blokkie & Julien fixen om vlag weg te halen aan S9

PRExtern







LAN WiNA/Zeus
 Computers: zoeken nog één computer
 → Bert wil zijn PC wel ter beschikking stellen: wij bieden garantie
 Julien kan een windows PC fixen: herinner hem er nog aan
 Blokkie zorgt dat hij weet wanneer Charlotte komt
 Wij moeten Charlotte “betalen”
Leer eens spotlights maken
 Zaag eens niet, khad geen tijd om mezelf da deftig te leren
 Blokkie = duts
Vacatures verspreiden via mailinglist : €100 binnen
Blokkie heeft rekeningetje voor Kasteelbier nodig: Alex trekt foto en bezorgt het hem

PRintern




Foto’s → ALLES ONLINE VAN HEEL HET JAAR!!!: morgen
 Vanaf volgend jaar mss enkel FB
 Dit jaar nog op de winasite ook
LEER ES SELECTEREN!!!
 Wazige of donkere foto’s eruit
 Aan lelijke mensen kunnen wij niets doen

Scriptor


Strakske 4
 Op tijd op forum
 Bert schrijft: date met Bert voor het galabal

Varia


Happie is met zijn zatte botten van de trap gevallen

